
 
 

Pressemeddelelse  

EM2017 medaljevinder til Kronborg Open 2018  

 
Sveriges bedste kvindelige brystsvømmer der tog både guld og sølv ved EM2017, 
Sophie Hansson, har meldt sin ankomst til Kronborg Open sammen med en lang række 
svømmere i absolut særklasse fra Sverige, Danmark, Norge og Tyskland. 
 
Helsingør 1. marts 2018 – Kom og oplev svømning på absolut højeste niveau, når Kronborg 
Open, Nordsjællands største internationale svømmestævne, løber af stablen den 9. – 11. 
marts 2018 i Helsingør Svømmehal.  
 
Kronborg Open fortsætter med at vokse og tiltrække endnu flere danske og udenlandske 
svømmere i absolut særklasse. Med 26 klubber og 600 svømmere fra Danmark, Sverige, 
Norge og Tyskland er det lykkedes, at få plads til 6 klubber og 50 svømmere mere til årets 
udgave af Kronborg Open, og de nytilkomne klubber og svømmere er ikke ’hvem-som-helst’.  
 
EM2017 medaljevinder  
Blandt de individuelle topnavne er Sveriges bedste kvindelige brystsvømmer og 
seniorlandsholdssvømmer, Sophie Hansson fra Helsingborgs Simsällskap. Hun deltog i 
EM2017 i Royal Arena i december 2017, hvor hun tog sølvmedalje i 50m bryst og var med på 
den svenske holdkap i 4x50 medley for damer, som tog guldmedaljen foran de danske damer. 
 
Udover Sophie Hansson deltager flere svenske landsholdssvømmere som: Christoffer 
Carlsen, Ida Lindborg, Isak Eliasson og Jesper Björk, hvor flere af dem også deltog ved 
EM2017. Ved Kronborg Open 2017 vandt Christoffer Carlsen hos herrerne, og Ida Lindborg 
blev nummer to blandt damerne. I år kommer de til at møde endnu hårdere konkurrence fra de 
danske Great Danes landsholdssvømmere Cecilie Wiuff fra Herlev og Mikkel Gadgaard fra 
Esbjerg samt de danske EM2017 svømmere Mia Steen Duus og Alexander Aslak Nørgaard 
begge fra Sigma og Magnus Jakúpsson fra Farum. Der er virkelig lagt op til kamp om de 
bedste placeringer ved dette års Kronborg Open. 
 
Juniorlandsholdssvømmere og danske årgangsmestre 
Niveauet er også højt blandt juniorsvømmerne, hvor årets talent i Helsingør Kommune og 
junior-elitesvømmer, Karla Louise Balle, skal ud i konkurrence med flere af de danske 
juniorlandsholdssvømmere som Mia Steen Duus, Thea Blomsterberg og Josephine Kruse. På 
herresiden får Helsingørs junior-elitesvømmere Julius Munk og William Houen også 
fornøjelsen af at konkurrere mod juniorlandsholdssvømmerne Alexander Aslak Nørgaard fra 



 
Danmark og Nicholas Lia fra Bærumsvømmerne i Norge. Bærumsvømmerne er én af Norges 
bedste klubber, og deltager i Kronborg Open for første gang. 
 
Ved DM Årgang kortbane 2018 som blev afholdt i starten af februar, blev Agnete Boelt, Sigma 
Swim; Asta Dolan, Gentofte Svømmeklub; Sara Bartels, Gladsaxe Svømmeklub; Schastine 
Skifter Tabor, Swim Team Taastrup (STT-VAT); Tobias Rosengaard, Sigma Swim; 
og Valdemar Menck Nielsen, Helsingør Svømmeklub alle kåret som danske årgangsmestre. 
De stiller også til start ved Kronborg Open sammen med en endnu længere række af 
årgangssvømmere, der ligger øverst på den danske rangliste sammen med flere af Helsingørs 
årgangssvømmere. 
 
Internationalt stævne og højt niveau 
Kronborg Open trækker næsten 25% udenlandske svømmere til fra et rekordstort antal (10) 
udenlandske klubber. Fra Tyskland kommer én af Berlins største klubber, SG Neukölln, fra 
Norge kommer Bærumsvømmerne fra Oslo og fra Sverige kommer 8 klubber, hvoraf 
Helsingborgs Simsällskap, Malmö Kappsimningsklub, Kristianstads SLS og Simklubben Ran 
er gengangere, og 4 nye svenske klubber er kommet til i form af Spårvägen fra Stockholm, 
Kungsbacka Simsällskap syd for Göteborg, Poseidon fra Lund og S71 fra Hässleholm.  
 
I led med Helsingør Kommunes satsning på at tiltrække større sportsevents til byen, arbejder 
Helsingør Svømmeklub målrettet på at arrangere og udvikle svømmestævner. Kronborg Open 
har løftet sig til at højt, professionelt niveau, og det tiltrækker flere junior- og senior-svømmere 
end tidligere sammen med at flere af de rigtigt store danske svømmeklubber som Esbjerg 
Svømmeklub og Gentofte Svømmeklub, også deltager for første gang. 
 
”Der er ingen tvivl om, at den professionelle afvikling af mesterskaber som DM Årgang i juni 
2016 og DM for Hold i oktober 2017, har gjort at flere af de største og bedste klubber i 
Danmark, har fået øjnene op for og nu prioriterer at deltage i Kronborg Open frem for andre 
stævner,” udtaler stævneleder Jeanne Houen og fortsætter, ”samtidigt er den samlede 
præmiesum øget til næsten 35.000 kr., og den er selvfølgelig med til at tiltrække svømmere i 
den absolute top-klasse.” 
 
Stor lokal opbakning 
Afviklingen af Kronborg Open 2018 kan kun gennemføres takket været stor hjælp fra lokale 
erhvervsdrivende og samarbejdspartnere. Comwell Borupgaard, Sleep2Night og Skolerne i 
Snekkersten er med til at sørge for attraktive overnatningsmuligheder i alle prislejer. Miss 
Bagel, Brødsnedkeren, eGastro, og ikke mindst gourmetkokken Jacob Ernst sørger for 
fantastiske måltider til officials, svømmeklubber og de mange frivillige under stævnet, og 
SportDirect Helsingør står sammen med Speedo for at sælge stævnedragter, tøj og 
svømmeartikler under hele stævnet. 
 



 
For at få stablet Kronborg Open 2018 på benene bliver der som sædvanligt trukket på hele 
korpset af forældre og frivillige i svømmeklubben. Takket være den store frivillige opbakning og 
ikke mindst det gode samarbejde med personalet i Helsingør Svømmehal, er det muligt at 
gennemføre et stort internationalt stævne af meget høj kvalitet endnu engang, hvor over 100 
officials og frivillige er i gang hele weekeenden.    
 
Oplev Kronborg Open 2018 
Kronborg Open 2018 afvikles i Helsingør Svømmehal, Borgmester P. Christensensvej 14 i 
Helsingør fra fredag den 9. marts til søndag den 11. marts.  
 
Borgmester Benedikte Kiær holder åbningstale i forbindelse med indmarchen kl. 8.40 lørdag 
den 10. marts. I løbet af weekenden vil Spar Nord Fonden overrække deres bidrag til Kronborg 
Open, og et mangeårigt medlem og frivillig i Helsingør Svømmeklub, Lars Jensen, har netop 
fejret 40 års jubilæum i klubben, hvilket også bliver markeret i løbet af weekenden.  
 
Alle interesserede er meget velkomne til at komme forbi og følge kampen om præmiepengene 
til en samlet værdi af 35.000 kr og kunsthåndværk fra Kunsthåndværkerbutikken i Stengade 33 
i Helsingør. Der er gratis adgang hele weekenden. 
 

Yderligere informationer 
Dorthe Hietala, Helsingør Svømmeklub 
Mobil 28 87 70 12, email: dorthe@hietala.net, Web: Helsingør Svømmeklub  

 

Listen af top-svømmere fra Danmark, Norge og Sverige 
 
EM2017 guld og sølv 
Sophie Hansson, Helsingborgs Simsällskap 
  
Svenske landsholdssvømmere 
Christoffer Carlsen, Helsingborgs Simsällskap 
Ida Lindborg, Malmö KK 
Isak Eliasson, Spårvägen, Stockholm 
Jesper Björk, Helsingborgs Simsällskap 
Sophie Hansson, Helsingborgs Simsällskap 
 
Danske EM2017 svømmere 
Alexander Aslak Nørgaard, Sigma Swim 
Magnus Jakúpsson, Farum Svømmeklub 
Mia Steen Duus, Sigma Swim 



 
  
Great Danes – senior landsholdssvømmere 
Cecilie Wiuff, Herlev Svømmeklub 
Mikkel Gadgaard, Esbjerg Svømmeklub 
  
Team Danmark Bruttogruppeatleter 
Alexander Aslak Nørgaard, Sigma Swim 
Josephine Kruse, Sigma Swim 
Mia Steen Duus, Sigma Swim 
Thea Blomsterberg, Sigma Swim 
 
Norsk junior landsholdssvømmer 
Nicholas Lia, Bærumsvømmerne 
  
Danske svømmere til Nordiske Juniormesterskaber 2017 
Felix Lund, Herlev Svømmeklub 
Nicklas Östman Pedersen, Herlev Svømmeklub  
  
Årets talent i Helsingør Kommune 2017 
Karla Louise Balle, Helsingør Svømmeklub 
  
Danske Årgangsmestre Kortbane 2018 
Agnete Boelt, Sigma Swim 
Asta Dolan, Gentofte Svømmeklub 
Sara Bartels, Gladsaxe Svømmeklub 
Schastine Skifter Tabor, Swim Team Taastrup (STT-VAT) 
Tobias Rosengaard, Sigma Swim 
Valdemar Menck Nielsen, Helsingør Svømmeklub 

 


